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Vedr.:  Kommunale lønninger og regionale lønninger pr. 1. oktober 2012 
 
Udmøntning fra reguleringsordningen 

. / . Danmarks Statistik offentliggjorde d.d. lønudviklingstallet for den private sektor 1. 
kvartal 2011 - 2012 til 1,8 %, jf. vedlagte bilag 1. På den baggrund kan udmøntningen pr. 
1. oktober 2012 fra den aftalte reguleringsordning beregnes.  
 
Reguleringsordningen udmønter -0,05 % på KL-området og -0,07 % på RLTN-området 
til generelle lønstigninger, jfr. vedlagte bilag 2 og 3. Udmøntningen er incl. den restud-
møntning, som følger af Danmarks Statistik korrektion af data, som indgik i beregnings-
grundlaget for udmøntningen pr. 1. januar 2012. KTO’s medlemsorganisationer blev ori-
enteret om dette i brev af den 13. marts 2012. Restudmøntningen udgør på KL-området 
0,02 % og 0,03 % på RLTN-området. 
 
Aftalte generelle lønstigninger 
Samtidig med udmøntningen fra reguleringsordningen er der aftalt generelle lønstignin-
ger på 0,20 % på KL-området og på 0,21 % på RLTN-området. Så selv om regulerings-
ordningen udmønter negativt, er nettovirkningen for den enkelte medarbejder pr. 1. okto-
ber 2012 en relativt begrænset lønstigning på lidt over 0,1 %.  
 
Beregning af den samlede procentregulering 
De aftalte generelle lønstigninger og udmøntningen fra reguleringsordningen indregnes i 
den samlede procentregulering, som anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 
31.3.2000-niveau. 
 
Procentregulering pr. 1.1.2012   1,268904 
Procentregulering pr. 31.03.2011 1,233402   
Aftalt lønstigning 1.10.2012 0,002000   
Værdi til procentregulering af aftalt stigning   0,002467 
Procentregulering incl. aftalt stigning   1,271371 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,000500   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,000636 
Procentregulering pr. 1.10.2012   1,270735 
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Den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2012 på KL – området kan på baggrund af 
den aftalte generelle lønstigninger og udmøntningen fra reguleringsordningen herefter 
beregnes til 1,270735, jf. ovenstående tabel.  
 
På RLTN-området kan den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2012 på tilsvarende 
måde beregnes til 1,270028, jf. nedenstående tabel. Den samlede procentregulering an-
vendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau. 
 
Procentregulering pr. 1.1.2012   1,268328 
Procentregulering pr. 31.3.2011 1,233416   
Aftalt stigning 1.10.2012 0,002100   
Værdi til procentregulering af aftalt stigning    0,002590 
Procentregulering inkl. aftalt stigning   1,270918 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,000700   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,000890 
Procentregulering pr. 1.10.2012   1,270028 
 
 
Løntabeller 

./. I bilag 4 og 5 vedlægges løntabeller pr. 1. oktober 2012 for henholdsvis det kommunale 
og det regionale område. Løntabellerne vil også kunne findes på KTO’s hjemmeside 
www.kto.dk. Yderligere  løntabeller og pensionstabeller i excelformat vil blive lagt på 
hjemmesiden snarest.  
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